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ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres 
korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej 
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących 
częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-
0031/16 informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest 
realizacja następującego zadania: 
 

Dostawa loggerów GPS (20 szt.) ze zdalnym przesyłaniem danych wraz z 
osprzętem, nadajników telemetrycznych VHF (10 szt.) i sieci ornitologicznych oraz 

termowizora (HRP II, Zad. 3.6) 
 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
 
Działając na podstawie rozdz. XII pkt 4, Zamawiający zmienia i wyjaśnia treść przedmiotowego 
Zapytania w zakresie parametrów zamawianego sprzętu w następujący sposób: 
 
- rozdz. I pkt 3 Część nr 1, Loggery GPS – Zamawiający usuwa zapis dotyczący 
maksymalnych wymiarów loggera, pozostawiając jedynie opis dotyczący dostosowania loggera 
do wymiarów ptaka: 
było:  
„(…) b) wymiary dostoswane do wymiarów ciała dubelta max: 26 x 14 x 11 mm,” 
jest: 
„(…) b) wymiary dostoswane do wymiarów ciała dubelta,” 
 
 
- rozdz. I pkt 3 Część nr 1, Loggery GPS – Zamawiający prostuje omyłkę pisarską dotyczącą 
pożądanej pamięci loggera: 
było: 
„ (…) f) wbudowana pamięć: co najmniej na 50 000 pozycji,” 
jest: 
„ (…) f) wbudowana pamięć: co najmniej na 5 000 pozycji,” 

mailto:sekretariat@ptop.org.pl


„Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” 

POIS.02.04.00-00-0031/16 

 

 

 
 

2 

 
- rozdz. I pkt 3 Część nr 1, Loggery GPS, lit. r) i s) – Zamawiający wyjaśnia, że parametry 
loggerów dotyczące geofencingu oraz zróżnicowania interwałów stanowią parametry 
dodatkowe, za które Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty w kryteriach oceny ofert 
zgodnie z zapisami rozdz. VII pkt 1 Zapytania. 
 
- rozdz. I pkt 3 Część nr 1, Stacja bazowa z anteną kierunkową do telemetrii, lit. h) – 
Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie „żywotność” należy rozumieć jako żywotność deklarowaną 
przez producenta. 

 
- rozdz. I pkt 3 Część nr 1, Taśma teflonowa, lit. b) – Zamawiający, oprócz brązowego koloru 
taśmy, dopuszcza również kolor czarny. 
 
- rozdz. III Termin realizacji zamówienia – Zamawiający wydłuża termin realizacji pierwszej 
dostawy dla części 1 zamówienia: 
było: 
„ (…) - część 1 zamówienia – do 10.04.2017 (15 sztuk loggerów dla dubelta, 2 stacje bazowe z 
anteną kierunkową do telemetrii wraz z osprzętem, 10 metrów taśmy teflonowej do telemetrii), 
do 10.04.2018 (5 sztuk loggerów dla dubelta).” 
jest: 
„ (…) - część 1 zamówienia – do 20.04.2017 (15 sztuk loggerów dla dubelta, 2 stacje bazowe z 
anteną kierunkową do telemetrii wraz z osprzętem, 10 metrów taśmy teflonowej do telemetrii), 
do 10.04.2018 (5 sztuk loggerów dla dubelta).”   

 
W związku z przedmiotowymi wyjaśnieniami i zmianami zmienia się termin składania i otwarcia 
ofert: 
z:  
- składanie do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 11:00 
- otwarcie w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 11:05 
 
na: 
- składanie 14 marca 2017 r. do godz. 15:00 
- otwarcie w dniu 14 marca 2017 r. o godz. 15:05. 
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